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تمرین آزادسازی:
 . ۷تضپ رو سی ه :رو می به پشت درا بکشید .یذک
تضپ طبی کضچک یا تضپ ت یس را رو سی ه قرار دهیذد.
به آرامی آن را اشار دهید .ا دست چ خضد برا اشذار
دادن تضپ رو قسمت راست سی ه استفاده ک ید .تضپ را
رو استخضان سی ه قرار ندهید .حرکت را  ۰۱ثانیه ادامذه
بدهید .تضپ را در سمت دیگر سی ه قرار بدهید.

 .۹تضپ یر بغل :رو می به یک طذرف بذدن درا
بکشید .آرن خم باشد و دست چ را یر سرتان قذرار
دهید .یک تضپ طبی کضچک یا تضپ ت یس را یر بغل
شانه چ قرار بدهید .ای تمری کمی حساس است
ب ابرای به آرامی آن را اجرا ک ید .به اندا ه  ۵-۱۱دم
و با دم صبر ک ید .حرکت را در سمت دیگر بدن هذم
تکرار ک ید .می تضانید ای حرکت را در حالت ایستذاده
ک ار دیضار نیز انجام بدهید.
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تمرینات ان ا

در شماره قبل به تعریف انعطاف پذییذر ع اذضار
کاهش انعطاف پییر و الل آن پرداختیم .در ایذ
شماره قصد داریم شما را با تعذداد ا تذمذریذ ذا
کششی مربضط به کمرب د شانه ا آش ا سا یم که بذه
راحتی می تضانید در م زل انجام دهید.
تمرینات کششی کمربند شانه ای

م بعwww.chetor.com:

 . ۸تضپ یر شانه :رو می به پشت درا بکشیذد .یذک
تضپ طبی کضچک یا تضپ ت یس را یر شانه راست خذضد
قرار دهید .دقت ک ید تضپ رو استخذضان کذتذف قذرار
نگیرد .به آرامی شانه خضد را به مد  ۰۱ثذانذیذه رو
تضپ مالش دهید .حرکت را در سمت دیگر بذدن تذکذرار
ک ید.
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ردیس خواهران

م اونت دانشجویی و فرهنگی

 .۱چرخش و کشش سی ه :رو شکم درا بکشیذد و
دستها را کشیده در دو طرف بدن به حالت ) (Tقرار
بدهید .کف دست ها رو به می باشد .آرنذ دسذت
راست را خم ک ید و رو کف دسذت راسذت اشذار
بیاورید .همی طضر که بدن به سذمذت دسذت چذ
می غلتد رو دست راست خضد اشار بیاوریدع انذض
پا راست را نیز خم ک ید و کف پا راسذت را بذه
سمت خارج پا چ که رو می قرار دارد ببرید.

تربیت بدنی
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به اندا ه سه دم و با دم در ای وضعیت بمانید و بعد به
آرامی به حالت اولیه برگردید .حرکت را بذرا هذر دو
طرف تکرار ک ید.

 .۲باال کشیدن کمرب د شانها :
چهار دست و پا رو می قرار بگیرید .آرن هذا صذاف
باش د .ار ک ید ا سقف ط ابی به پشت ج اغ سیذ ذه
وصل شده و آن را باال می کشد ب ابرای پشت شما بایذد
گرد شضد و کتف ها ا هم دور شضد .در ای حالت شذانذه
ها نباید باال بیاید .ای حرکت را  ۱۵بار تکرار ک ید.

 .۰نخ کردن سض ن:
چهار دست و پا رو می قرار بگیریذد .آرنذ دسذت
راست را خم ک ید و در همی حال پشت دست چ را
با آرن صاف و م کشیده رو می سر داده تا ا یذر
دست راست ابضر کرده و شانه و گضش چذ نذزدیذک
می قرار بگیرند .به اندا ه پ دم و بذا دم در ایذ
حالت بمانید .حرکت را برا طرف دیگر بدن نیز انذجذام
بدهید.
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 .۴چرخش دستها:
رو می انض بزنید یا رو یک ص دلی ب شی ذیذد.
هر دو دست در ک ار بدنع و کف دستها رو به رانها
قرار داشته باشد .دست راست را ا رو می بلذ ذد
ک ید و به باال سر ببرید .کف دست رو بذه بذدن
باشد .در باالتری نقطه جهت کف دسذت را اذض
ک ید .دست خضد را ا پشت شانه به پایی بیذاوریذد.
انگشت شست رو به می باشد(.با آرن صاف دایذره
ا بزرگ در پهلض و به سمت پشت بکشید) حرکت را
پ بار دیگر تکرار ک ید .حرکت را بذرا سذمذت

مخالف هم تکرار ک ید.
 .۵چرخش کمرب د شانها :
و می انض بزنید یا رو یک ص دلی ب شیذ ذیذد.
دست راست را جلض بیاورید و کشیده جلض سذیذ ذه
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انگشتان دست راست را به سمت جلض بکشید تا لذبذه
داخلی کتف ا ستضن اقرا دور شضد .باال ت ه را ثابذت
نگه دارید و دوباره کتف را به محل اولیه برگردانید .آرن
باید صاف باشد .حرکت را پ بار تکرار ک ذیذد .دسذت
راست خضد را راحت بگیارید و حرکت را در سمت دیگر
بدن هم انجام بدهید.

 .۶خم و کشش قسمت باال کمر:
در حالی که دست ها را پشت سرتان قذرار داده ایذد و
آرن ها به سمت بیرون قرار دارندع رو انض قرار بگیریذد
یا رو ص دلی ب شی ید .نفس را بیرون بدهید و قسمت
باالیی کمر خضد را خم ک ید و چانه را به سی ه نزدیذک
ک ید .اجا ه بدهید آرن ها به سمت هم و بذه سذمذت
پایی نزدیک شضند .نفس را بیرون بدهید و آرن هاع سذر
و سی ه را بل د ک ید .کمر خضد را به جا اول برگردانید
و سر را به سمت سقفع باال بکشید .ستضن اقرا خضد را
صاف نگهدارید .ای حرکت را پ بار تکرار ک ید.
هشدار :سر و گردن را به اقب نکشید .اجا ه بدهید و ن
سرع چانه را به سمت سی ه پایی بیاورد .نبذایذد هذیذ
اشار به گردن وارد شضد.
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